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ПРОТОКОЛ 

№ 8 

Днес 13.04.2022 г. от 11:00 часа в зала „Пленарна“ се проведе 

заседание на ПК „Aрхитектура и градоустройство”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници: 

Щериана Иванова – председател на комисията 

Адиле Кямил  

Антон Апостолов 

Веселин Вешев 

Генадий Атанасов 

Димитър Чутурков  

Иван Иванов 

Йордан Павлов 

Йорданка Проданова  

Красен Иванов 

Мартин Байчев 

Николай Малев 

Огнян Къчев  

Стоян Петков 

Светлан Златев 

Юлияна Боева 

 

Отсъстваха: 

Ахмед Ахмед 

Мария Ангелова-Дойчева 

 

Присъстваха още:  
Христо Иванов – зам.-кмет на Община Варна, Виктор Бузев – главен 

архитект на Oбщина Варна, Иглика Стамова – главен юрисконсулт към 

дирекция АГУП, Шена Хаджиева – главен експерт „К и Р“, Ралица 

СЛАВОВА-ГЕОРГИЕВА – главен юрисконсулт към дирекция ПНО, Деяна 

Стефанова – адвокат-довереник към Общински съвет – Варна, Христо 

Атанасов – общински съветник. 

 

След откриване на заседанието Председателят на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ даде думата на Христо Атанасов, 

който направи предложение за допълнение към дневния ред. 

  

Христо АТАНАСОВ 

„Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, имам две 

предложения за допълнение към дневния ред, а именно: 
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1. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007686ВН/11.04.2022 г., относно поправка на очевидна фактическа 

грешка на Решение № 2107-14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, 

във връзка с даване на предварително съгласие от Общински съвет – Варна 

за разрешаване на изработване на изменение на ПУП – ПРЗ на ІІІ м.р. на 

ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ преструктуриране на 

жилищен комплекс. 

2. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007612ВН/11.04.2022 г., относно даване на предварително съгласие от 

Общински съвет – Варна, за разрешаване изработване на изменение на ПУП 

– ПРЗ на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ 

преструктуриране на жилищен комплекс. 

 Това е една сага от доста години, която в крайна сметка накрая 

получи своя завършек, двата района наистина трябва да имат ПУП-ПРЗ и 

там всички мероприятия, които се извършват вече да са си законни. 

Благодаря!“ 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване първото 

предложение на Христо Атанасов, касаещо ІІІ м.р. на ж.к. „Вл. 

Варненчик“ за допълнение към дневния ред. 

 

Резултати от гласуването: за – 14; против – 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване второто 

предложение на Христо Атанасов, касаещо ІV м.р. на ж.к. „Вл. 

Варненчик“ за допълнение към дневния ред. 

 

Резултати от гласуването: за – 13; против – 0; въздържали се – 2, 

предложението се приема. 

 

Председателят на ПК „Архитектура и градоустройство“ предложи 

заседанието да се проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложениe от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ /Приложение № 23/. 

1.1. Писмо от Директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране“ с рег. № АГУП22000430ВН/06.04.2022 г., относно 
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поправка на техническа грешка в Приложение 23 „Програма за проектиране 

на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ 

1.2. Писмо от Директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране“ с рег. № АГУП22000443ВН/08.04.2022 г., относно 

поправка на техническа грешка в Приложение 23 „Програма за проектиране 

на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ 

2. Разглеждане на предложение Кмета на Община Варна с рег. № 

ИИБ21001935ВН-002ВН/25.01.2022 г., относно изработване на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа 

инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 

по КК/, гр. Варна“. 

3. Разглеждане на предложение Кмета на Община Варна с рег. № 

ИИБ21001935ВН-001ВН/25.01.2022 г., относно изработване на Подробен 

устройствен план – План за улична регулация за обект: „Изграждане на 

техническа инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 5 /ПИ 

10135.2032.37 по КК/, гр. Варна“. 

4. Разни. 

4.1. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007725ВН/11.04.2022 г., относно даване на предварително съгласие за 

преминаване през имоти общинска собственост, съгласно ПУП – ПП за 

обект: „Оптична кабелна линия „07-702“ на територията на Варненска 

област“, в обхвата на плана попадащ в границите на община Варна. 

4.2. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007686ВН/11.04.2022 г., относно поправка на очевидна фактическа 

грешка на Решение № 2107-14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, 

във връзка с даване на предварително съгласие от Общински съвет – Варна 

за разрешаване на изработване на изменение на ПУП – ПРЗ на ІІІ м.р. на 

ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ преструктуриране на 

жилищен комплекс. 

4.3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007612ВН/11.04.2022 г., относно даване на предварително съгласие от 

Общинкси съвет – Варна, за разрешаване изработване на изменение на ПУП 

– ПРЗ на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ 

преструктуриране на жилищен комплекс. 

 

Резултати от гласуването: за – 16; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на предложениe от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22006857ВН/31.03.2022 г., относно обсъждане и приемане на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ /Приложение № 23/. 

1.1. Писмо от Директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране“ с рег. № АГУП22000430ВН/06.04.2022 г., относно 

поправка на техническа грешка в Приложение 23 „Програма за проектиране 

на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ 

1.2. Писмо от Директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и 

устройствено планиране“ с рег. № АГУП22000443ВН/08.04.2022 г., относно 

поправка на техническа грешка в Приложение 23 „Програма за проектиране 

на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по 

бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ 

 

Арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна представи на 

членовете на комисията точка по точка Приложение 23 „Програмата за 

проектиране на обектите, недвижимите културни ценности по бюджета 

за 2022 г. – 2024 г.“ и отговори на въпросите, свързани с обектите. 

 

По време на дебатите бяха направени предложения за промяна и 

корекция в Приложение 23, по отношение на обектите. 

 

Страница 1 – „КОНКУРСИ 1. Консервация и адаптация на Южна 

порта на Античния град чрез изграждане на интерактивен информационен 

център и лапидариум - ул. „Цар Симеон“, гр. Варна /50 000 лв/ 2. 

Математическа гимназия.“  

 

Христо ИВАНОВ 

„На 08.04.2022 г. при нас постъпи предложение от Скейт клуб – Варна 

за изграждане на Скейт парк в кв. „Аспарухово“ и ремонт на Скейт парка в 

Спортния комплекс в кв. „Младост“. След направен анализ на ситуацията, 

какви такива съоръжения са изградени в България, как се ползват, какви са 

нуждите на града и тяхното предложение е за създаване на истински 

съвременен, модерен Скейт парк, достоен да бъде конкуренция на най-

добрите световни примери. Считаме, че следва Община Варна да 

организира международен архитектурен конкурс, на който да се даде 

възможност, да участват проектанти от цял свят в състезанието с идейни 

проекти, при което да се избере най-добрия. 

Предложението е на страница 1, КОНКУРСИ  т. 2. Математическа 

гимназия да отпадне, тъй като проекта е включен в Капиталовата програма 
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на Община Варна, за проектиране и последващо изграждане на този обект и 

на негово място да бъдат включени тези два проекта. Този Скейт парк, кв. 

„Аспарухово“ е терена, на който са игрищата, граничещ с бул. „Първи май“ 

в кв. „Аспарухово“, а другия е Скейт парка, който е в Спортния комплекс и 

в общи линии в момента е неизползваем и се нуждае спешно от ремонт.“ 

 

Страница 4 – „ПУП – ПРЗ съгл. чл. 17 и чл. 125 от ЗУТ за 

икономическа зона Варна с териториален обхват устройствени зони ПП, 

ПЧ и ОЗ съгласно общ устройствен план на територията на община 

Аксаково, с обхват при граници включващи: 

На северозапад: ПИ с идент. 67489.24.99, част от ПИ с идент. 

67489.24.318, част от ПИ с идент.  67489.20.150, ПИ с идент. 

67489.20.319, 

На север: част от ПИ с идент. 67489.21.109, ПИ с идент. 

67489.21.822.“ 

 

Стоян ПЕТКОВ 

„…Към тази точка аз също имам няколко въпроса и едно 

предложение. Първо, чий ангажимент е споразумението между Община 

Варна и Община Аксаково. На Община Варна или на Община Аксаково?  В 

таблицата има изброени имоти с идентификатори, които като 

местоположение са между автомагистрала „Хемус“ и с. Слънчево. Това като 

предложение за имоти, цялостния териториален обхват ли е или не. И 

другото ми предложение по темата е – там, където е написано ПУП – ПРЗ 

съгл. чл. 17 и чл. 125 от ЗУТ, тези две основания от ЗУТ да се премахнат 

понеже би следвало възлагането да е по чл. 16, като т.нар. първи план. Тези 

основания по закон в момента не са необходими, за мен по-скоро би 

следвало да ги няма, а съответно, когато някога започне да се пише 

заданието, съответно ще се коментира допълнително. 

 

Виктор БУЗЕВ 

Да, като първа регулация е хубаво да се възползваме от 

предпоставките на чл. 16, ал. 1 и чл. 124а  от ЗУТ, така че наистина това е 

хубаво да се отрази, ако е възможно…..“ 

 

По предложение на Стоян Петков беше променен и териториалния 

обхват на индустриална зона Варна. 

 

Стоян ПЕТКОВ 

„….Аз пак да попитам за индустриална зона Варна, арх. Бузев или г-н 

Христо Иванов. Могат ли да кажат, чий е ангажимента да се изработи 

проекта на споразумение – на Община Аксаково или на Община Варна? 

Другия ми въпрос е – вписаните имоти, като териториален обхват само за 

тези имоти ли се предлага разработка или не, понеже това са една част от 
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всички имоти, които са от северната страна на автомагистрала „Хемус“, а 

има още доста. Съответно това е важно като предложим корекция на чл. 17 

и чл. 125 от ЗУТ, ако трябва да актуализираме обхвата с конкретните имоти. 

Благодаря! 

 

Щериана ИВАНОВА 

Г-н Иванов. 

 

Христо ИВАНОВ 

В момента не мога да отговоря за обхвата, трябва малко по детайлно 

да прегледаме. Относно ангажиментите, преди две години бяха правени 

срещи с Министъра на икономиката, с представителите на индустриални 

зони и т.н. Тогава беше разработен един план за действие, в който община 

Варна да играе гореща роля в изработката на плана. След което, вследствие 

на поредицата от избори, които бяха, към днешна дата в общи линии не се 

водят разговори на държавно ниво, по какъв начин може това нещо да бъде 

структурирано, разпределени ангажиментите и осигурено финансиране. За 

обхвата, ако имате някаква идея, дайте я, защото ОУП на община Аксаково 

е при Вас. По какъв начин да бъде формулирано. Имаме решение на двата 

общински съвета и Община Аксаково, като първостепенна задача, същото 

го имаме и Община Варна. 

 

Стоян ПЕТКОВ 

В таблицата, която ни е предоставена има 5 или 6 имота, които са една 

малка част от обхвата на север от автомагистрала „Хемус“. Това, което 

водихме като коментари, на тези срещи, за които казахте, преди две години 

се коментира първи етап на устройствено планиране на индустриалната 

зона, цялата територия, която е между автомагистрала „Хемус“ и 

землищната граница на с. Слънчево, включително и цялостния стопански 

двор. Затова обхвата предлагам да е между автомагистрала „Хемус“ и 

регулационните граници на с. Слънчево в целия габарит на заложената 

индустриална зона Варна. 

 

Христо ИВАНОВ 

Добре дайте да го формулираме. Изкарайте информацията от ОУП и 

да го коригираме тук, като предложение. 

 

Стоян ПЕТКОВ 

За съжаление в ОУП знаете, че има фиксирана зона. Не са фиксирани 

имотите по периферията на зоната, затова би следвало да ми отнеме малко 

повече време. 
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Виктор БУЗЕВ 

Или другия вариант е описателно, както ни го предложихте. Северно 

от автомагистрала „Хемус“ до граници това… в обхвата на устройствена 

зона, ако знаете името й … по предварителен проект на ОУП на община 

Аксаково. 

 

Стоян ПЕТКОВ 

Чудесно. 

 

Виктор БУЗЕВ  

Устройствената зона не знам как сте я заложили. „Пп“ ли е как е … 

 

Стоян ПЕТКОВ 

Цялата устройствена зона е предимно производствена, така че няма 

разлика.“ 

 

Щериана ИВАНОВА 

Заповядайте, г-н Атанасов! 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, аз ще си позволя само 

да го формулирам като промени без да приемам, че авторството е мое. 

Предложението ми по Приложение 23 от проекта за бюджет в т.2 НОВИ 

ОБЕКТИ да бъдат направени следните корекции: „ПУП – ПРЗ съгл. чл. 17 и 

чл. 125 от ЗУТ за икономическа зона Варна“ да бъде направена следната 

корекция  „чл.16 и чл.124а от ЗУТ“, като обхвата да бъде между северно от 

автомагистрала „Хемус“ до строителната граница на с. Слънчево, в 

обхват…  

 

Виктор БУЗЕВ 

… устройствена зона Пп по предварителен проект на ОУП на община 

Аксаково… 

 

Христо АТАНАСОВ 

Разбрах. Да, точно така. Описателно да бъде направено.  

Следващото е малко по надолу на страница 5 да отпадне „ПУП-ПРЗ 

на ПИ с идентификатор 10135.2562.116, ж.к. „Чайка“ № 98, съседен на 

детска градина № 22 – „Мечо пух“, район „Приморски“. Това да отпадне, 

което коментирахме…. Тези двете неща, това са ми предложенията.“ 

 

Щериана ИВАНОВА 

„…В такъв случай едно по едно, тъй като по напред в Програмата е, 

това което г-н Христо Иванов каза, бихте ли го формулирали точно. 
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/От залата/ н. р. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Заповядайте на микрофона, това колеги е на страница 1, подточка 4… 

 

Христо ИВАНОВ 

Страница 1, където пише 2 в описателната част да отпадне 

Математическа гимназия и на нейно място да бъде направено, да бъдат 

добавени всъщност „Скейтпарк кв. „Аспарухово“ и Скейтпарк в ОСРК кв. 

„Младост““. В описателната част в графата така, така…. 

 

Щериана ИВАНОВА 

В подточка 2, където пише Математическа гимназия, да бъде 

заменено с….. 

 

Христо ИВАНОВ 

Да бъде заменено, да. „Скейтпарк в кв. „Аспарухово“ и Скейтпарк в 

ОСРК кв. „Младост“.“ 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: 

На страница 1 в описателната част, текста „КОНКУРСИ 1. 

Консервация и адаптация на Южна порта на Античния град чрез изграждане 

на интерактивен информационен център и лапидариум - ул. "Цар Симеон", 

гр. Варна /50 000 лв./ 2. Математическа гимназия.“, да отпадне текста: „2. 

Математическа гимназия“ и да се чете: „2. Скейтпарк в кв. Аспарухово и 

Скейтпарк в ОСРК кв. Младост“. 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: 

На страница 4 в описателната част, текста: „ПУП – ПРЗ съгл. чл. 17 и 

чл. 125 от ЗУТ за икономическа зона Варна с териториален обхват 

устройствени зони ПП, ПЧ и ОЗ съгласно общ устройствен план на 

територията на община Аксаково, с обхват при граници включващи: 

На северозапад: ПИ с идент. 67489.24.99, част от ПИ с идент. 

67489.24.318, част от ПИ с идент.  67489.20.150, ПИ с идент. 67489.20.319, 

На север: част от ПИ с идент. 67489.21.109, ПИ с идент. 

67489.21.822.“, следва да се чете: „ПУП – ПРЗ на основание чл.124а и чл.16 

от ЗУТ за икономическа зона Варна северно от автомагистрала „Хемус“ до 

землищната граница на с. Слънчево с териториален обхват устройствена 
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зона Пп, както е показано в графичната част на одобрения предварителен 

проект на ОУП на община Аксаково.“ 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект 

за решение: 

На страница 6, да отпадне обект: „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 

10135.2562.116, ж.к. „Чайка“ № 98, съседен на детска градина № 22 – „Мечо 

пух“, район „Приморски“, нов, 2,6 дка, 3 000 лв.“ 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема.  

 

След проведените дебати, Председателят на комисията подложи на 

гласуване следния проект за решение: 

ПК „Архитектура и градоустройство“ дава положително становище на 

проектобюджета на Община Варна за 2022 г., в частта касаеща „Програма за 

проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни 

ценности, по бюджета за 2022 г. – 2024 г.“ /Приложение № 23/, като 

предлага да бъдат направени следните корекции: 

– на страница 1 в описателната част, текста „КОНКУРСИ 1. 

Консервация и адаптация на Южна порта на Античния град чрез изграждане 

на интерактивен информационен център и лапидариум - ул. „Цар Симеон“, 

гр. Варна /50 000 лв./ 2. Математическа гимназия.“, предлага да отпадне 

текста: „2. Математическа гимназия“ и да се чете: „2. Скейтпарк в кв. 

Аспарухово и Скейтпарк в ОСРК кв. Младост“. 

– на страница 4 в описателната част, текста: „ПУП – ПРЗ съгл. чл. 17 

и чл. 125 от ЗУТ за икономическа зона Варна с териториален обхват 

устройствени зони ПП, ПЧ и ОЗ съгласно общ устройствен план на 

територията на община Аксаково, с обхват при граници включващи: 

На северозапад: ПИ с идент. 67489.24.99, част от ПИ с идент. 

67489.24.318, част от ПИ с идент.  67489.20.150, ПИ с идент. 67489.20.319, 

На север: част от ПИ с идент. 67489.21.109, ПИ с идент. 

67489.21.822.“, следва да се чете: „ПУП – ПРЗ на основание чл.124а и чл.16 

от ЗУТ за икономическа зона Варна северно от автомагистрала „Хемус“ до 

землищната граница на с. Слънчево с териториален обхват устройствена 

зона Пп, както е показано в графичната част на одобрения предварителен 

проект на ОУП на община Аксаково.“ 

– на страница 6, поради допусната техническа грешка, касаеща 

пропуснат идентификатор на обект, текста в заглавието: „Изработване на 

проект за ПУП- ПУР на улица с ширина 10 м., свързваща ул. "Роза" и ул. 

"Синчец", представляващ изменение на УПИ I-общ. И УПИ ІІ-общ. /ПИ 
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10135.2553.401 и ПИ 10135.2553.405/ кв. 46 по плана на 25-ти м.р., гр. 

Варна", следва да се чете: „Изработване на проект за ПУП-ПУР на улица с 

ширина 10 м., свързваща ул. "Роза" и ул. "Синчец", представляващ 

изменение на УПИ I-общ. И УПИ II-общ. /ПИ 10135.2553.401, ПИ 

10135.2553.405 и ПИ 10135.2553.406/ кв. 46 по плана на 25-ти м.р., гр. 

Варна".  

– на страница 6, да отпадне обект: „ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 

10135.2562.116, ж.к. „Чайка“ № 98, съседен на детска градина № 22 – „Мечо 

пух“, район „Приморски“, нов, 2,6 дка, 3 000 лв.“ 

– да бъде включен обект: „Изработване на ПУП-ПРЗ за IV 

микрорайон, район „Владислав Варненчик", гр. Варна" с площ 5,3 хектара 

на обща стойност 40 000 лв.“ 

Препраща своето становище към ПК „Финанси и бюджет” за вземане 

на окончателно решение, ведно с направените предложения за корекции. 

 

Резултати от гласуването: за – 12, против – 0, въздържали се – 3; 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2. Разглеждане на предложение Кмета на Община Варна с рег. № 

ИИБ21001935ВН-002ВН/25.01.2022 г., относно изработване на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа 

инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 

по КК/, гр. Варна“. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1 

и ал. 5, чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № ИИБ21001935ВН-

002ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна разрешава изработването на 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на 

техническа инфраструктура в со „Добрева чешма“, гр. Варна за отбивка № 

4“ /ПИ 10135.2035.42 по КК/, землище на гр. Варна и одобрява 

представеното задание изработено по правилата на чл. 125 от Закона за 

устройство на територията. 

 

Резултати от гласуването: за – 15 против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 
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ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на предложение Кмета на Община Варна с рег. № 

ИИБ21001935ВН-001ВН/25.01.2022 г., относно изработване на Подробен 

устройствен план – План за улична регулация за обект: „Изграждане на 

техническа инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 5 /ПИ 

10135.2032.37 по КК/, гр. Варна“. 

 

След направено уточнение от страна на арх. Бузев, относно допусната 

техническа грешка в правните основания на решението, Председателят на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 124а, ал. 1 

и ал. 5, чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № ИИБ21001935ВН-

001ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна разрешава изработването на 

Подробен устройствен план – План за улична регулация за обект: 

„Изграждане на техническа инфраструктура в со „Добрева чешма“, гр. 

Варна за отбивка № 5“ /ПИ 10135.2032.37 по КК/, землище на гр. Варна и 

одобрява представеното задание изработено по правилата на чл. 125 от 

Закона за устройство на територията. 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА. РАЗНИ. 

 

4.1. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007725ВН/11.04.2022 г., относно даване на предварително съгласие за 

преминаване през имоти общинска собственост, съгласно ПУП – ПП за 

обект: „Оптична кабелна линия „07-702“ на територията на Варненска 

област“, в обхвата на плана попадащ в границите на община Варна. 

 

Шена Хаджиева – гл. експерт „Кадастър и регулация“ към Община 

Варна докладва на комисията предложението, относно даването на 

предварително съгласие за преминаване през имоти общинска 

собственост, съгласно ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна линия „07-

702“ на територията на Варненска област“. 

 

По предложение от Стоян Петков, към правните основания да се 

допълни чл. 30 от ППЗОЗЗ и след проведените дебати, Председателят на 

комисията подложи на гласуване следния проект за решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
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общинската собственост и чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията, чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 

земеделските земи и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007725ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна дава предварително 

съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, съгласно 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна 

линия „07-072“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана 

попадащ в границите на община Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 15, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

4.2. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007686ВН/11.04.2022 г., относно поправка на очевидна фактическа 

грешка на Решение № 2107-14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, 

във връзка с даване на предварително съгласие от Общински съвет – Варна 

за разрешаване на изработване на изменение на ПУП – ПРЗ на ІІІ м.р. на 

ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ преструктуриране на 

жилищен комплекс. 

 

Ралица СЛАВОВА-ГЕОРГИЕВА 

Добър ден на всички, юрисконсулт Славова съм от Правната 

дирекция. Въпросното предложение дойде в Правната дирекция с искане за 

съгласуване на поправката на очевидна фактическа грешка, като на кратко 

становището, което изразихме, че не считаме, че по реда на чл. 62 от АПК, 

може да се промени компетентността на органа, който е одобрил това 

решение и затова предложихме същото де факто да се отмени. Да се отмени, 

защото промяната, която се прави по чл. 62 от АПК, де факто казва, че не би 

следвало Председателят на Общински съвет да вземе решението за 

разрешаване изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ІІІ м.р. на 

ж.к. „Вл. Варненчик“, а е следвало да го направи Кмета на Община Варна. 

Считаме, че по реда за поправка на явна фактическа грешка, това не може 

да се случи, затова нашето становище беше директно да се отмени това 

решение от 2015 г., тъй като то е взето от некомпетентен орган и то е 

нищожно и няма как по реда на поправката на явна фактическа грешка това 

обстоятелство да се „санира“, така да се каже, по този ред. Ако нещо мога 

да уточня, докато съм тук. Г-н Атанасов? 

 

Христо АТАНАСОВ 

Вашето предложение да бъде отменено, като тогава предложението, 

което е формулирано за ІV м.р., то тогава по същия начин трябва да бъде 

формулирано и за ІІІм.р. Това ли предлагате или просто да отпадне, защото 

предлагайки това би трябвало тогава… 
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Ралица СЛАВОВА-ГЕОРГИЕВА 

Аз, доколкото видяхме папките за ІV м.р., нещата бяха коректно 

направени. Там решението беше взето от Кмета, а не от Общински съвет. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Точно така. Но предложението Ви по този начин направено излиза, че 

не трябва въобще да разглеждаме ІІІ м.р. Идеята ми е следната, предлагате 

ли решението, което е за ІV м.р., след като то е взето от некомпетентен 

такъв, да бъде същото като за ІV м.р. 

 

Ралица СЛАВОВА-ГЕОРГИЕВА 

Да. Да бъде същото, като за ІV м.р. Там нещата са коректни. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Това е много важно, защото така, както казахте…Разбрах. 

 

Виктор БУЗЕВ 

Аз искам само на мен да ми се изясни нещо. За ІІІ м.р. предложението, 

доколкото аз разбрах е да се отмени решението и все едно чисто наново да 

се направи, ново решение. Това ли е идеята? Тогава въпросът ми към 

юристите всичко, което се е случило с проекта до момента, като становища, 

съгласувания…отпада…. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Много правилно сте разбрали. По така направеното предложение, това 

отпада и тръгват наново, както ІV м.р. тръгва ІІІ м.р. от начало. Точно 

така…това е да. Това е факт. Ако го отменим, говорим.  

 

/От залата н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

Моето предложение е следното – точката да влезе на сесия с 

коригирано предложение т.е. да го обсъдите и да влезе на сесия, наново с 

коректно направеното предложение. Това, което в момента коментирате по 

АПК, да може да се уточни и да влезе коректно на сесия. Това е моето 

предложение, защото това е само за ІІІ м.р. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Г-н Атанасов, само за да ми уточните – да отпадне само за ІІІ м.р…. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Значи точката, която е в момента по предложението на Кмета, 

поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 2107-

14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, да бъде прецизирано от 



14 
 

юристите на „ПНО“ и „АГУП“ и за сесия да бъде предложено коректно 

предложение за решение, до сесия. Това е моето предложение. А сега да не 

го гласуваме, просто да влезе на сесия, това е моето предложение, за да 

може до сесия да се изчисти това нещо, по отношение на предложението. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Нека да подложим на гласуване предложението на г-н Христо 

Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Аз мисля, че това е коректно, не знам ако колегите са съгласни. Г-жо 

Стамова, това би ли могло да бъде, до сесия до 20… 

 

/От залата н.р./ 

 

Христо АТАНАСОВ 

…Значи, да. Или отменяме или поправяме…..Добре. Моето 

предложение е до сесия това да бъде изчистено, това ми е предложението. 

Точката да влезе на сесия с уточненията, това което ще направят между 

юристите на дирекция „АГУП“ и на „ПНО“ на Община Варна. Това е моето 

предложение. 

 

Щериана ИВАНОВА 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Христо Атанасов, тази 

точка да бъде разгледана на сесия. 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 0, въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

4.3. Предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007612ВН/11.04.2022 г., относно даване на предварително съгласие от 

Общински съвет – Варна, за разрешаване изработване на изменение на ПУП 

– ПРЗ на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представляващ 

преструктуриране на жилищен комплекс. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване следния проект за 

решение: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на 

територията и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22007612ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна дава предварително 

съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „IV-ти“ микрорайон 
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на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна, одобрен със Заповед № 

449/11.12.1997 г. на Кмета на Община Варна, в съответствие с Общия 

устройствен план на Община Варна и Правилата и нормативите за 

прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14- 2200/03.09.2012г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Специфични 

правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на 

Община Варна“ одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.2012 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството /ДВ бр. 

70/14.09.2012 г. /. 

 На основание чл. 145 от Административно – процесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок от съобщаването му по надлежен ред с жалба в два еднообразни 

екземпляра, пред Административен съд – Варна чрез Общински съвет – 

Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 13, против – 0, въздържали се – 1; 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателстващият комисията.  

 

Край на заседанието: 13:20 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“:                       

 

  _____/П/___________                  ________/П/__________ 

   /Щериана Иванова/                                              /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 
 


